
Weide Ergänzer
Specialfoder

Feed supplement for horses and ponies

Därför berikas vårt betestillskott med ett speciellt råfiberkoncentrat Darm Fit. Härav
stabiliseras tarmsystemet och den tuggade födan blir mindre kompakt. Müslin är
medvetet komponerad utan vitaminer då dessa finns naturligt i gräset eller bildas i
kroppen under påverkan av solljuset. Betestillskottet innehåller dock spårämnen som
inte finns i gräset i tillräcklig mängd. Betestillskottet innehåller små mängder protein
då gräset är rikt på protein speciellt i början av säsongen. Betestillskottet är müslin
för alla hästar som går på bete fram till hösten. Hästar med tendens till gräsmage
ska ha begränsad tillgång till gräs när detta är frodigt och innehåller mycket vatten,
och få ett koncentrerat foder istället. För dessa hästar är denna müsli ett gott val.
Betestillskottet sörjer för er hästs välbefinnande under hela sommaren.

Foderanvisning: Lätt till medelhårt arbete: 200-400 g per 100 kg kroppsvikt.
Lämpar sig även utmärkt på vintern som tillskottsfoder till hö av god kvalitet för
hästar i lösdrift. Vid utfodring under vintertid rekommenderas att tillsätta extra
vitaminer, t.ex Eggersmann Mineral Bricks.

Sammansättning: 23,4 % Korn (flingor), 19,2 % majs (flingor), 16,9 % frukt (äppel)
drav, 8,5 % majs (krossad), 5,9 % Rödbetsmelass, 5,5 % Lignin cellulosa, 3,8 %
Lusernhö (torkat), 3,7 % Korn, 3,7 % Havreskalkli, 1,5 % solroskärnor, 1,3 %
Johannesbröd styckat, 1,1 % Dikalciumfosfat, 1,1 % Kalciumkarbonat, 1,0 %
mariatistelolja, 0,9 % natriumklorid, 0,8 % Grapefruktfrömjöl, 0,6 % magnesiumoxid,
0,4 % torkat morotsdrav, 0,1 % rödbetor (torkade)

smältbart protein (vRp): 48,5 g/kg
smältbar energi foder (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg
Analysgaranti: 8,00 % Råprotein, 4,30 % Råfett, 11,80 % Växttråd, 6,80 % Råaska,
0,85 % Kalcium, 0,40 % Fosfor, 0,40 % Natrium, 0,40 % Magnesium, 0,30 % Lysin,
0,25 % Methionin, 31,30 % Stärkelse, 6,60 % Socker

Fodertillsatser per kilo: 250,00 mg Zinkoxid (3b603) NA, 25,00 mg Koppar (3b405)
(Koppar(II)sulfat, Pentahydrat) NA, 1,10 mg Selen (3b801) (Natriumselenit) NA, 2,00
mg Jod (3b202) (Kalciumjodat, vattenfri) NA, 20,00 mg koppar (3b406) (varav
Kopparchelat) NA, 30,00 mg (varav Manganchelat) (3b504) NA, 45,00 mg Zinkchelat
(3b607) NA, 220,00 mg L-lysin monohydroklorid (3c322) NA, 1125,00 mg DL-
Metheonin (3c301) NA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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Heinrich Eggersmann
Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 5751 / 1793-0
E-Mail: info@eggersmann.info
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